Napiši si zgodbo s srečnim koncem …
Rodili smo se na ta svet, kjer nam je podano eno samo življenje. Nič več. Ena sama
priložnost. Nimamo nešteto poskusov, ampak je vsako nespametno dejanje lahko usodno.
Na svetu nas je nešteto, vsak od nas pa kroji svojo usodo.
Toliko različnih ljudi in še več različnih zgodb, ki se med seboj prepletajo in ustvarjajo
življenje. A vsem je skupno eno, sami si pišemo svojo zgodbo – zgodbo našega življenja.
Vsaka naša odločitev vpliva na našo zgodbo. Kako enostavno bi bilo, če bi lahko kot pisatelj,
stran, ki smo jo zapisali, zmečkali in začeli znova. A na žalost ni tako, saj vse ostane zapisano.
Nekateri ljudje življenje sprejemajo v celoti. Vsak dan cenijo in živijo z ljubeznijo do samega
sebe in do samega življenja. Drugi, se po tem svetu sprehajajo v obupu in žalosti, saj bi lahko
rekli, da jim življenje mogoče ni naklonjeno.
Prav vsi se soočamo s težkimi trenutki. Različni smo si, zato se z njimi drugače spopadamo.
Nekateri nanje gledajo s pozitivne plati, ter jih pustijo za seboj in strmijo naprej. Drugi pa
gledajo negativno, si mislijo, da si tega ne zaslužijo in tako zatavajo. Ker ne vedo več, kaj bi,
posežejo po različnih substancah. Tako za nekaj časa najdejo svoj namen in uteho. Sprva se
lahko zdi vse super. ”Če enkrat poskusim, ne bo nič,” so besede, ki so izrečene največkrat.
No, mogoče so za koga lahko resnične, a v večini primerov ni tako. Človeku za vedno
spremenijo življenje. Enkrat se spremeni v dvakrat, dvakrat v trikrat in tako naprej, dokler ne
vedo več, kaj je normalno. Žalostno je, da to kmalu postane njihova navada, in ne vedo več,
kdo in kaj so brez nje. Vedo, da kar počnejo, ni prav, a jim je kratkotrajen užitek vseeno slajši
od hudih posledic. Mislijo si, da imajo pred seboj še celo življenje in da bo za spremembo še
čas. A zavedati se morajo, da je vse, kar imajo, ta trenutek, v katerem so zdaj. Kar je najhuje,
ljudje v te težave zaidejo že zelo mladi, ko še ne vedo, kaj je smisel njihovega življenja. Sploh
še niso odkrili vseh svojih potencialov in talentov. Z eno napačno odločitvijo mogoče ne
bodo nikoli odkrili, da so nadarjeni za igranje na inštrument in ne bodo postali vrhunski
glasbeniki. Mmogoče se ne bodo šolali za zdravnika in odkrili nova zdravila, mogoče ne bodo
odkrili svojega talenta za umetnost in postali znani slikarji. Ne bodo našli ljubezni, ki daje
vsemu smisel življenja. Ničesar ne bodo imeli, če bodo zatavali s svoje poti.
Ko se z neko stvarjo zasvojijo, ni nič drugega pomembno, kdaj bodo lahko svoj cilj dosegli.
Tako propadejo vsi odnosi, ki so jih kdajkoli zgradili, saj se zanje preprosto ne trudijo več. Na
koncu ostanejo sami. Brez dela, brez družine, brez ljubljene osebe, brez sreče in brez volje in
smisla svojega življenja. Človekovo mišljenje je ena najbolj dragocenih in fascinantnih reči. S
svojimi mislimi lahko spremenimo dano situacijo, s tem da nadzorujemo, kako se bomo
nanjo odzvali in kako jo sploh sprejemamo.
Predstavljajte si osebo, ki sama sedi na klopi in se trese od mraza. Nima doma in mimoidoče
tujce prosi za denar. Iz dneva v dan se trudi preživeti. In misli le na tisti trenutek, ko je na
takratni zabavi popil še zadnji kozarec alkoholne pijače, če iz dedkovega predalnika ne bi
ukradel cigaretov, če pri prijatelju ne bi poskusil trave, če od tujca na cesti ne bi poskusil
prepovedane droge, bi bilo mogoče drugače. Mogoče bi lahko še vedno užival v vsakem
sončnem zahodu, se vsako jutro zbudil ob vonju sveže kave, se zvečer ulegel v toplo
posteljo, imel ob sebi ljubljeno osebo in živel vsak trenutek življenja . Z drugačno odločitvijo
mogoče zdaj ne bi bil tukaj, kjer je, in si pisal svojo zgodbo z žalostnim koncem.
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